
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...เมษายน 2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนเมษายน 2560 900.- ตกลงราคา นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  900.- บาท 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั้น 
ราคา  900.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

2 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
เมษายน  2560 

20,000.- 
 

ตกลงราคา 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  12,186.60  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  12,186.60   บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 
 

3 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) เพื่อใช้ในราชการอบต. ประจ าเดือน
เมษายน  2560  

1,500.- ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  138   บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รามัน
ปิโตรเลียม  

ราคา  138    บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

4 จัดจ้างวิทยากรเชิงปฎิบัติการระหว่างทัศนศึกษาฯ   จ านวน  2   คน  
ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ประจ าปี 2560 

6,000.- ตกลงราคา นายนพพร ค าแก้ว 
ราคา  3,000.-บาท  

    นายประทีป  จิตหลัง 
ราคา  3,000.-บาท  

นายนพพร ค าแก้ว 
ราคา  3,000.-บาท  

    นายประทีป  จิตหลัง 
ราคา  3,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

5 
 

จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ  2  ช้ัน  จ านวน  1  คัน   เป็นเวลา  3 
วัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ประจ าปี 2560 

45,000.- ตกลงราคา แฟมิล่ีสมหวังทัวร์ 
ราคา  45,000.-บาท 

      
 

แฟมิล่ีสมหวังทัวร ์
ราคา  45,000.-บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                                     (ลงช่ือ)................................................             (ลงช่ือ)..............................................  
(นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                                    (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                          (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
  นักวิชาการพัสดุ                                              จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                           ผู้อ านวยการกองคลัง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน...เมษายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

6 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม  ,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม  จ านวน  45   คน   ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประจ าปี 2560   

4,500.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 

ราคา  4,500.-บาท      
นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 

ราคา  4,500.-บาท      
เสนอราคาเหมาะสม 

7 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  ขนาดกว้าง  1.22  เมตร   ยาว  
2.44 เมตร ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประจ าปี 2560 

1,000.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  1,000.-บาท 

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  1,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

8 จัดจ้างวิทยากร   จ านวน  3   คน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประจ าปี 2560 

3,000 .- ตกลงราคา นายปริญญา   สมมาตย์   
ราคา  1,000.-บาท 

นายธงฉาน สุวรรณรักษา 
ราคา  1,000.-บาท 

นางสุพัตรา     สุวรรณโณ   
ราคา  1,000.-บาท 

หจก.ค็อกพิทเจริญการยาง 
ราคา  11,880.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

9 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง พร้อม
เครื่องดื่ม   จ านวน 455   คน   ตามโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2560 

91,000.- ตกลงราคา นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 
ราคา  91,000.-บาท        

นางซารีพ๊ะ     กามาเซะ 
ราคา  91,000.-บาท        

เสนอราคาเหมาะสม 

10 จัดจ้างท าป้ายผ้าตามโครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
ประจ าปี 2560 

500.- ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.- บาท        

ร้านเขียวอาร์ต 
ราคา  500.- บาท      

เสนอราคาเหมาะสม 

 

 (ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                                     (ลงช่ือ)................................................             (ลงช่ือ)..............................................  
     (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                                (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                          (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
       นกัวิชาการพัสดุ                                          จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                        ผู้อ านวยการกองคลัง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน..เมษายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

11 จัดจ้างวิทยากร     จ านวน    4     คน ตามโครงการอบรมจริยธรรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2560 

8,000.- ตกลงราคา นางสาวนูรมี  กาโบ๊ะ  
ราคา 2,000.-บาท 

นางสาวสูไวบ๊ะ  สาเม๊าะ 
ราคา 2,000.-บาท 

นางสาวซัมซีย๊ะ  กอเดร์ 
ราคา 2,000.-บาท 

นางสาวนูรีย๊ะ  สาแม  
ราคา 2,000.-บาท 

นางสาวนูรมี  กาโบ๊ะ  
ราคา 2,000.-บาท 

นางสาวสูไวบ๊ะ  สาเม๊าะ 
ราคา 2,000.-บาท 

นางสาวซัมซีย๊ะ  กอเดร์ 
ราคา 2,000.-บาท 

นางสาวนูรีย๊ะ  สาแม  
ราคา 2,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

12 จัดซื้อของที่ระลึก  จ านวน 2  ช้ิน และวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ จ านวน  1 หลักสูตร ตามโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประจ าปี 2560 

6,600.- ตกลงราคา ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  6,600.-บาท 

ร้านตัสสรี  วัสดุ  
ราคา  6,600.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้  และความ
เดือนร้อนของประชาชน   ขนาดกว้าง   2.44   เมตร    ยาว  4.88  
เมตร   จ านวน 2   ป้าย 

8,400.- ตกลงราคา ร้านริดดีไซน ์
ราคา  8,400.- บาท 

  

ร้านริดดีไซน ์
ราคา  8,400.- บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

14 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา,ถ้วยรางวัลและชุดแข่งขันกีฬา   ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด    ประจ าปี 2560 

82,300.- ตกลงราคา ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  82,300.- บาท 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 
ราคา  82,300.- บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                                     (ลงช่ือ)................................................                   (ลงช่ือ)..............................................  
      (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                                  (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                       (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
       นกัวิชาการพัสดุ                                                จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน..เมษายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

15 จัดจ้างคณะกรรมการกีฬา ตามโครงการกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด   
ประจ าปี 2560 

52,400.- ตกลงราคา นายกามารูดิง เจ๊ะเต๊ะ 

ราคา 3,900.-บาท 

นายมูฮัมหมัดนุร สะอะ 
ราคา 13,000.-บาท 

นายมูฮ ามัด  แวนาแว 

ราคา 19,500.-บาท 
นายอิสมาแอ  ตะเสะ 
ราคา 16,000.-บาท 

นายกามารูดิง เจ๊ะเต๊ะ 

ราคา 3,900.-บาท 

นายมูฮัมหมัดนุร สะอะ 
ราคา 13,000.-บาท 

นายมูฮ ามัด  แวนาแว 

ราคา 19,500.-บาท 
นายอิสมาแอ  ตะเสะ 
ราคา 16,000.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

16 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลสนาม  ตามโครงการกีฬาภายในต่อต้านยาเสพ
ติด  ประจ าปี 2560   

9,300.- ตกลงราคา นายมะกอเต๊ะ กะดะแซ 

ราคา 4,550.-บาท 

นายอุสมาน ยะมะลี 
ราคา 4,550.-บาท 

นายมะกอเต๊ะ กะดะแซ 

ราคา 4,550.-บาท 

นายอุสมาน ยะมะลี 
ราคา 4,550.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

17 จัดจ้างท าป้ายไวนิล   ขนาด  1.00 X 3.00  เมตร    ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด  ประจ าปี 2560   

1,000 ตกลงราคา ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา 1,000.-บาท 
ร้านเขียวอาร์ต 

ราคา 1,000.-บาท 
เสนอราคาเหมาะสม 

18 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม    จ านวน  25  คน   
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล  ประจ าปี  
2560    

10,500.- ตกลงราคา นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา 10,500.-บาท 

นางปาตีเม๊าะ     มูซอ 
ราคา 10,500.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
(ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                                     (ลงช่ือ)................................................                   (ลงช่ือ)..............................................  
          (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                           (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                          (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
            นกัวิชาการพัสดุ                                         จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
                                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2560 
ในรอบเดือน..เมษายน  2560............... 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
ที ่
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
(โดยสังเขป) 

19 จัดซื้อลูกฟุตซอล  (หนังอัด PU เบอร์ 3.5 ) กันน้ า   จ านวน 7 ลูก   
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล    ประจ าปี   
2560 

5,040.- ตกลงราคา ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 

ราคา 5,040.-บาท 

 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 

ราคา 5,040.-บาท 

 

เสนอราคาเหมาะสม 

20 จัดซื้อเสื้อและชุดนักกีฬา ตามโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
อปท.คัพ ประจ าปี  2560   

15,170.- ตกลงราคา ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 

ราคา 15,170.-บาท 
 

ร้านเอ็ม เอส สปอร์ต 

ราคา 15,170.-บาท 

เสนอราคาเหมาะสม 

 
 
(ลงช่ือ)...........................................                        (ลงช่ือ).........................................                                     (ลงช่ือ)................................................                   (ลงช่ือ)..............................................  
          (นายกวีศักดิ์  ทองเจริญ)                                           (นางสาวอัจฉรา ช าระ)                                                          (นางณัฐวดี  สิงห์ลอ)                                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
            นกัวิชาการพัสดุ                                      จพง.การเงินและบัญชี รักษาราชการแทน                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 


